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   عناصر المناخ  -            الفصل الدراسي الثاني            - للصف األول اإلعدادي         دراسات إجتماعیة
  : السؤال األول

  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة
  مدار الجدي                      ......   تمتد المنطقة المداریة الحارة بین مدار السرطان و -١ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   خط االستواء                  ......  شماًلا وجنوًبا إلى ٣٠o تھب الریاح التجاریة من دائرة عرض -٢ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التضاریسیة            ......د اصطدام الریاح المحملة ببخار الماء بالمرتفعات تحدث األمطار  عن-٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     نادرة                                   .  األمطار......  تتمیز معظم مساحة مصر بأنھا -٤
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  اإلعصاریة       ......    عند تقابل الھواء الساخن مع البارد تحدث األمطار -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  اللیل                ......   دث أثناء  نسیم البر یح-٦
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
    مصر              ......  من أمثلة الریاح المحلیة ریاح الخماسین التي تھب على دولة -٧ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   الدائمة           ......   الریاح التجاریة والقطبیة من أنواع الریاح -٨ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
     العكسیة        ......یتین ھي الریاح  شماال وجنوبا إلى الدائرتین القطب٣٠o الریاح التي تھب من دائرة عرض -٩ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  الفترة الزمنیة                 ......    الفرق بین الطقس والمناخ یتمثل في -١٠ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   عمودیة                        ......   ترتفع الحرارة عند دائرة خط االستواء ألن األشعة تكون -١١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

   الشمالیة       ......  ئرة القطبیة  تمتد المنطقة المعتدلة الشمالیة بین مدار السرطان والدا-١٢ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  المعتدلة الدفیئة   ......    الصیف الحار والشتاء المعتدل یمیزان المنطقة -١٣ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  :السؤال الثاني
  : اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحیحة وكلمة خطأ أمام العبارة غیر الصحیحة

  خطأ   .   ترفع الریاح التجاریة درجة الحرارة في المناطق التي تھب علیھا- ١ 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خطأ   .    تعد األمطار أھم عناصر المناخ-٢
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صواب   .    ترتفع الحرارة في المناطق التي تسقط علیھا أشعة الشمس عمودیة-٣ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صواب   .    یقتصر نسیم البر والبحر على المناطق الساحلیة-٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خطأ   .    یرتفع الضغط الجوي مع ارتفاع درجات الحرارة-٥
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  خطأ   .   یمر مدار الجدي جنوب مصر-٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 صواب.   تقل درجات الحرارة في مناطق الغابات والمناطق المزروعة-٧ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صواب   .    أساء اإلنسان استخدام التكنولوجیا المضرة بالبیئة مما أثر على المناخ-٨

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خطأ   .  حالة الجو في مدة فصل أو شھر ھو الطقس-٩ 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  خطأ   .   ترتفع الحرارة فوق قمم الجبال للقرب من الشمس مصدر الحرارة-١٠

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صواب   .   أعلى في اللیل یكون الھواء فوق الماء أدفأ من الھواء فوق الیابس فیرتفع إلى -١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  خطأ   .   تتحرك الریاح من مناطق الضغط المنخفض إلى مناطق الضغط المرتفع-١٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  صواب   .    الدائمة ھي الریاح التي تھب بانتظام طوال العام الریاح-١٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خطأ   .    ریاح الخماسین ریاح ممطرة تھب في فصل الشتاء-١٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صواب   .  الریاح الموسمیة الصیفیة دائما ممطرة-١٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  خطأ   .  تھب الریاح القطبیة من الدائرة القطبیة إلى القطبین-١٧
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  خطأ   .    تقع المنطقة المعتدلة الباردة بین الدائرة القطبیة والقطبین-١٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :السؤال الثالث
  البحر المتوسط   )    البحر المتوسط- الموسمي - االستوائي -المداري (......  ضمن إقلیم  األجزاء الشمالیة لمصر تقع-١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الیومیة  )   الدائمة- المحلیة - الیومیة -الموسمیة ( ...... نسیم الجبل والوادي من نوع الریاح -٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  العكسیة    )    كل ما سبق- الموسمیة - الخماسین -العكسیة ( ..... من أمثلة الریاح الدائمة -٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أسبوع   )   أسبوع- شھر - فصل -سنة ( ......س ھو حالة الجو في مدة  الطق-٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  تصاعدیة    )    محلیة- تضاریسیة - تصاعدیة -إعصاریة ( ...... في المنطقة االستوائیة تسقط أمطار -٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
      ١٥٠)   ٢٥٠ - ٢٠٠ - ١٥٠ - ١٠٠( .متًرا...... تقل الحرارة درجة واحدة مئویة كلما ارتفعنا -٦  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  الشتاء    )    الخریف- الصیف - الربیع -الشتاء ( ...... ویطول اللیل في فصل  تنخفض الحرارة-٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االستواء   خط)  خط االستواء- الدائرة القطبیة - مدار الجدي -مدار السرطان ( ...... المنطقة المداریة الحارة یتوسطھا -٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الیومیة  )    الموسمیة- المحلیة - األسبوعیة -الیومیة ( ...... نسیم البر والبحر من نوع الریاح -٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التجاریة    )    القطبیة- العكسیة - التجاریة -الخماسین ...... ( إلى خط االستواء تسمى ٣٠ الریاح التي تھب من دائرة عرض -١٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢o-32o)  12o-22o / 22o-32o / 32o-44o / 42o-52o...... ( تمتد مصر بین دائرتي -١١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  المعتدلة   )   القطبیة- المعتدلة - المداریة -االستوائیة ...... ( إقلیم البحر المتوسط یتبع المنطقة -١٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  الصحراوي    )    الموسمي- البحر المتوسط - الصحراوي -االستوائي ...... ( معظم مساحة مصر تعتبر ضمن اإلقلیم -١٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العكسیة)  الخماسین- العكسیة - التجاریة -القطبیة  (... الدائرة القطبیة تسمى  إلى٣٠o الریاح التي تھب من دائرة عرض -١٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  الحرارة    )    الضغط- األمطار - الریاح -الحرارة ...... ( أھم عناصر المناخ -١٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  : أكتب المفھوم المناسب للعبارات اآلتیة: السؤال الرابع
  الریاح القطبیة   .   ریاح دائمة تھب من القطبین إلى الدائرة القطبیة-١
  ریاح دائمة   .  ریاح تھب طوال العام من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض-٢
  الطقس   .  حالة الجو في مدة قصیرة یوم أو یومین أو أسبوع-٣
  نظام بیئي   .    نظام مفتوح تتفاعل فیھ عناصر البیئة من طاقة الشمس والمیاه والنبات والحیوان-٤
  المناخ       .   حالة الجو في مدة طویلة شھر أو فصل أو سنة-٥
     الریاح  الھواء المتحرك على سطح األرض أفقیا-٦
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 ٣

  أمطار تصاعدیة   .  أمطار طوال العام تحدث في المنطقة االستوائیة نتیجة ارتفاع الحرارة الشدیدة-٨
  أمطار تضاریسیة   .   ماء بالمرتفعات أمطار تحدث نتیجة اصطدام ریاح محملة ببخار ال-٩

  مناطق حراریة   .    مناطق متماثلة في درجات الحرارة-١٠
  الخماسین   .    ریاح محلیة تھب على مصر محملة باألتربة والرمال-١١
    نسیم البحر   .    ھواء یتحرك نھاًرا من فوق الماء إلى الیابس-١٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : قارن بین : السؤال الخامس

  :   المناخ- الطقس -١
  .حالة الجو في مدة قصیرة من حیث الحرارة واألمطار والریاح والضغط خالل یوم أو یومین أو أسبوع:  الطقس-
  .   ضغط خالل شھر أو فصل أو سنةحالة الجو في مدة طویلة من حیث الحرارة واألمطار والریاح وال:  المناخ-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  :    نسیم البحر- نسیم البر -٢
  .من الریاح الیومیة یحدث لیال وھو انتقال الھواء البارد من فوق الیابس جھة البحر:  نسیم البر-
 الیومیة یحدث نھارا فترتفع الحرارة فوق الیابس ویتصاعد الھواء إلى أعلى ویحل محلھ ھواء بارد من من الریاح:  نسیم البحر-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوق البحر 
  :    الریاح الموسمیة- الریاح التجاریة -٣
 إلى الضغط المنخفض ٣٠oة تھب طوال العام من منطقة الضغط المرتفع عند دائرة عرض من الریاح الدائم:  الریاح التجاریة-

  .في المنطقة االستوائیة وھي ریاح جافة تلطف من درجات الحرارة
تحدث نتیجة تجاور مساحات كبیرة من الیابس مع مساحات كبیرة من المیاه وھي ریاح موسمیة صیفیة :  الریاح الموسمیة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   شتویة جافةممطرة وموسمیة 
  :    المطر اإلعصاري- المطر التصاعدي -٤
یحدث في المنطقة االستوائیة نتیجة صعود بخار الماء إلى طبقات الجو العلیا فیبرد الھواء ویتكاثف ویسقط :  المطر التصاعدي-

  .ر غزیرعلى شكل مط
نتیجة لتقابل ھواء بارد وھواء ساخن محمل ببخار الماء فیصعد الھواء الساخن ألعلى فیتكاثف فتسقط :  المطر اإلعصاري-

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  األمطار یصحبھا رعد وبرق
  ؟ ...ماذا یحدث إذا: السؤال السادس

  .   كمیة األمطار وموسم سقوطھا-الحرارة :  شماال من حیث٥o-20o كان موقع مصر بین -١
  .  تصبح كلھا في المنطقة المداریة الحارة مرتفعة الحرارة طوال العام لقربھا من خط االستواء-
  .     تسقط األمطار الغزیرة صیفا لوجودھا في المنطقة الموسمیة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .    تنخفض درجة الحرارة درجة مئویة واحدة-.    متًرا١٥٠ ارتفعنا عن سطح البحر -٢ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ات اصطدمت الریاح المحملة ببخار الماء بالمرتفع-٣
  .    ترتفع الریاح إلى أعلى فیبرد الھواء ویتكاثف بخار الماء وتسقط األمطار التضاریسیة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  : ما النتائج المترتبة على: السؤال السابع

  .   تقابل ھواء بارد مع ھواء ساخن-١
  .   د الھواء الساخن إلى أعلى فیتكاثف بخار الماء وتسقط أمطار إعصاریة یصحبھا رعد وبرق یتصاع-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .    إفراط اإلنسان في استخدام التكنولوجیا الضارة بالبیئیة-٢
  .   اع الحرارة وانتشار الجفاف والتصحر واألعاصیر في جھات مختلفة من سطح األرض حدوث تغیرات مناخیة حادة كارتف-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   .   أصبحت المنطقة االستوائیة أكثر جھات األرض حرارة-.    وصول األشعة عمودیة إلى المنطقة االستوائیة-٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.  أصبحت المناطق القطبیة أكثر جھات األرض انخفاًضا في درجات الحرارة-.    وصول أشعة الشمس مائلة إلى منطقة القطبین-٤

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    أصبحت األجزاء الجنوبیة أكثر جھات مصر حرارة-          .   مرور مدار السرطان جنوب مصر-٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .    اختالف الضغط الجوي فوق سطح األرض-٦
  .   ط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض في شكل ریاح مختلفة األنواع یحرك الھواء من مناطق الضغ-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .    حدوث ظاھرة نسیم البحر ونسیم البر-    .  اختالف الحرارة على الیابس والماء المتجاورین أثناء النھار واللیل-٧
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 ٤

  .    ارتفاع الحرارة الشدیدة في المنطقة االستوائیة-٨
مًلا ببخار الماء؛ فیبرد الھواء ویتكاثف ویسقط على ھیئة أمطار تصاعدیة  تصاعد الھواء الساخن إلى طبقات الھواء العلیا مح-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  غزیرة
  .    شماال٢٢o-32o امتداد مصر بین -٩
  ).   البحر المتوسط(اإلقلیم المعتدل الدافئ  أصبح معظم مصر داخل المنطقة المداریة الحارة واألجزاء الشمالیة ضمن -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  : بم تفسر: السؤال الثامن

   حدوث تغیرات مناخیة حادة مثل ارتفاع الحرارة حالیا؟  -١
  .   نولوجیا المضرة بالبیئة نتیجة سوء تصرفات اإلنسان وإفراطھ في استخدام التك-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   تعد الحرارة أھم عناصر المناخ؟   -٢
 یؤدي اختالف الحرارة من مكان إلى آخر إلى تشكیل الحیاة على سطح األرض مثل تنوع النباتات والمحاصیل الزراعیة وكذلك -

  .   یؤثر في الضغط الجوي وبالتالي ھبوب الریاح وسقوط األمطار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   ارتفاع الحرارة في المناطق القریبة من خط االستواء؟   -٣
  .   حة أقل لوصول أشعة الشمس عمودیة حیث تخترق مسافة أقصر وتتوزع في مسا-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   انخفاض الحرارة في المناطق القطبیة؟   -٤
  .    لوصول أشعة الشمس مائلة حیث تخترق مسافات أطول وتتوزع في مساحة أكبر-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   تكون الجلید فوق الجبال في المناطق االستوائیة؟   -٥
  .    متًرا١٥٠ نتیجة االرتفاع حیث تنخفض الحرارة درجة واحدة مئویة كلما ارتفعنا -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  اخ في المناطق الصحراویة؟    قاریة المن-٦ 
  .  نتیجة ارتفاع الحرارة الشدیدة نھاًرا وصیًفا وانخفاضھا الشدید لیال وشتاء وندرة النبات في الصحاري-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   محافظات قنا وأسوان؟    اعتدال الحرارة في اإلسكندریة وبورسعید وزیادتھا في-٧
  : اعتدال الحرارة في اإلسكندریة وبورسعید بسبب-أ

  .وجودھما على ساحل البحر المتوسط الذي یخفف الحرارة صیفا ویعمل على تدفئة الساحل شتاء* 
  .موقع اإلسكندریة وبورسعید بعید نسبیا عن مدار السرطان الذي تتعامد علیھ الشمس صیفا فتقل بھما الحرارة* 
 ارتفاع الحرارة في قنا وأسوان لبعدھما عن البحر المتوسط فال یوجد عامل یلطف الحرارة بھما وكذلك یمر مدار السرطان -ب

  .   بالقرب من أسوان وقنا فیكونان أعلى مناطق مصر حرارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  األمطار التصاعدیة؟    حدوث -٨
 تحدث األمطار التصاعدیة في المنطقة االستوائیة نتیجة صعود بخار الماء لطبقات الھواء العلیا؛ فیبرد بخار الماء ویتكاثف -

   .ویسقط على شكل أمطار غزیرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ح الموسمیة؟  ھبوب الریا-٩
  .    تجاور مساحات كبیرة من الیابس مع مساحات كبیرة من المیاه فیختلف الضغط الختالف الحرارة- 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   اعتدال الحرارة في مناطق الغابات والمناطق المزروعة؟   -١٠
  .   نباتي یمنع وصول أشعة الشمس مباشرة إلى األرض وجود الغطاء ال-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   ھبوب الریاح فوق سطح األرض؟   -١١

رتفع إلى مناطق  نتیجة اختالف درجات الحرارة الذى أدى إلى اختالف الضغط الجوي فیتحرك الھواء من مناطق الضغط الم-
  .   الضغط المنخفض أفقیا على ھیئة ریاح مختلفة األنواع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   تلطف الریاح التجاریة من درجة حرارة الجھات التي تھب علیھا؟   -١٢

  . لى المنطقة االستوائیة المرتفعة الحرارة األقل حرارة إ٣٠o ألنھا تھب من دائرة عرض -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شریف حلمي      استاذ التاریخ والدراسات االجتماعیة /   استاذ         مع تحیاتي بالنجاح والتوفیق        
                                                             ٣٥١٣٦٣١/٠٤٠_٠١٢٨١٤٥٢١٥  
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   األقالیم المناخیة-       الفصل الدراسي الثاني       - للصف األول اإلعدادي           دراسات إجتماعیة
 أكمل بیانات الخریطة وفقا لألرقام اآلتیة: السؤال األول

  1

  

  الحل  
  .اإلقلیم االستوائي) ١( اإلقلیم رقم -١
  .أمطار تصاعدیة) ١( نوع األمطار في اإلقلیم رقم -٢
  .الموسمي) ٢( اسم اإلقلیم رقم -٣
  .صیًفا) ٢( موسم األمطار في اإلقلیم رقم -٤
  .الصحراوي) ٣(قلیم رقم  اسم اإل-٥
  .نادرة) ٣(كمیة األمطار في اإلقلیم رقم -٦
  .البحر المتوسط) ٤(اسم اإلقلیم رقم -٧
  .شتاًء) ٤( موسم األمطار في اإلقلیم رقم -٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :یھ األرقام في الخریطةأكتب ما تدل عل: السؤال الثاني

  ...... البحر -١ 
  ...... إقلیم مناخي -٢
  ...... إقلیم مناخي -٣
  ...... دائرة عرض رئیسیة -٤
  ...... دائرة عرض تمثل الحدود الجنوبیة لمصر -٥
  ...... خط طول یمثل الحدود الغربیة لمصر -٦

  :  الحل 
    البحر المتوسط-١
   إقلیم البحر المتوسط-٢
  قلیم الصحراوي اإل-٣
   شماًلا٢٣½  دائرة عرض مدار السرطان -٤
   شماال٢٢o دائرة عرض -٥
   شرقا٢٥o خط طول -٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحیحة وكلمة خطأ أمام غیر الصحیحة: السؤال الثالث

  خطأ   .  ألمطار طوال العام في اإلقلیم الموسمي تسقط ا-١
  خطأ   .    تعد سواحل مصر الشرقیة جزًءا من إقلیم البحر المتوسط-٢
  صواب   .    تنوع األقالیم المناخیة یؤدي إلى تنوع صور الحیاة على سطح األرض-٣
  خطأ   .  معظم موقع مصر یتبع إقلیم البحر المتوسط-٤
  صواب   .    غزیر األمطار طوال العام اإلقلیم االستوائي-٥
  خطأ   .  أمطار اإلقلیم المعتدل البحري من نوع التصاعدي-٦
  صواب   .    تتركز األمطار في اإلقلیم المداري في فصل الصیف-٧
  خطأ   .    إقلیم البحر المتوسط حار ممطر صیفا دافئ جاف شتاء-٨
  صواب   .    داخل القارات٤٠o- 60o یمتد اإلقلیم المعتدل القاري بین -٩

  صواب   .    تسقط األمطار في فصل الصیف في اإلقلیم البارد-١٠
  خطأ   .   شماًلا وجنوًبا١٨o إلى ١٠o یمتد اإلقلیم المداري بین -١١
  صواب   .    اإلقلیم المناخي لھ خصائص متشابھة من حیث الحرارة واألمطار-١٢
  خطأ   .  قلیم الموسمي ھو شمال شرق آسیا أكثر المناطق التي یتركز فیھا اإل-١٣
  صواب     .    المدى الحراري الیومي والسنوي كبیر في اإلقلیم الصحراوي-١٤
  صواب   .   یتركز إقلیم البحر المتوسط غرب القارات-١٥

  خطأ   .    تتركز األمطار في اإلقلیم البارد في فصل الشتاء-١٦ 
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  : یحة من بین القوسیناختر اإلجابة الصح: السؤال الرابع
   العكسیة   ) العكسیة- الموسمیة - التجاریة -القطبیة ...... ( تسقط األمطار طوال العام في اإلقلیم المعتدل البحري بسبب الریاح -١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...... ئرتي عرض  یمتد اإلقلیم االستوائي بین دا-٢
   شماال وجنوبا ٥)    شماال وجنوبا٣٠ و ١٨ - شماال وجنوبا ١٨ و ١٠ - شماال وجنوبا ١٠ و٥ - شماال وجنوبا ٥(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طوال العام   )  نادرة-وال العام  ط- صیفیة -شتویة ...... ( یمیز اإلقلیم الصیني أن األمطار -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ......  تقل األمطار في اإلقلیم المداري كلما بعدنا عن -٤
  خط االستواء   )   مدار الجدي- مدار السرطان - خط االستواء -خط جرنیتش (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  شرق القارات   )  شرق القارات- شمال القارات - وسط القارات -غرب القارات ...... ( في ٣٠o- 40o یمتد اإلقلیم الصیني بین -٥
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ......  شماال وجنوبا ھو ١٨o-30o اإلقلیم الذي یمتد بین -٦
  الصحراوي   )    الصحراوي- البحر المتوسط - الموسمي -االستوائي (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ......میز اإلقلیم  ارتفاع الحرارة والرطوبة واألمطار الغزیرة طوال العام ت-٧
  االستوائي    )  البارد- الصحراوي - الموسمي -االستوائي (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
     ٧٠-٦٠)  ٩٠-٨٠ / ٨٠-٧٠ / ٧٠-٦٠ / ٦٠-٤٠. (شماًلا......  اإلقلیم البارد یمتد بین دائرتي عرض -٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ...... اإلقلیم الموسمي یتبع مناخ -٩
  األقالیم الحارة   )    األقالیم المعتدلة- األقالیم المعتدلة الدفیئة - األقالیم الباردة -األقالیم الحارة (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ...... یتركز اإلقلیم الموسمي شبھ اإلستوائي في -١٠

  جنوب شرق أسیا   )   شمال غرب أسیا- شمال شرق أسیا - جنوب غرب أسیا -جنوب شرق أسیا (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة: ال الخامسالسؤ
   البیئي                ......  یعد المناخ أھم عناصر النظام -١
   مناخیة           ......   المناطق المتشابھة في الحرارة واألمطار والریاح تسمى أقالیم -٢
    الصیني        ...... اإلقلیم المعتدل الدافئ شرق القارات یسمى اإلقلیم -٣
  الصیف   ......    یمیز اإلقلیم المداري سقوط األمطار في فصل -٤
  نادرة   ......     شماال وجنوبا أمطارھا١٨o- 30o المناطق بین -٥
   ٤٠ o- 60o.   غرب القارات......  یمتد اإلقلیم المعتدل البحري بین دائرتي -٦
  القاري   ......   المعتدل  داخل القارات یوجد اإلقلیمo- 60o٤٠بین -٧
  إقلیمان   ......    عدد األقالیم المناخیة في مصر -٨
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  : اكتب المفھوم المناسب للعبارات اآلتیة: السؤال السادس
  إقلیم مناخي   .  الحرارة واألمطار والریاح مساحة من األرض لھا خصائص متشابھة من حیث -١
  المدى الحراري   .  الفرق بین أعلى درجة حرارة وأقل درجة حرارة-٢
  اإلقلیم المداري   .    شماال وجنوبا تتركز أمطاره صیفا5o- 18o إقلیم یتركز بین -٣
  اإلقلیم الموسمي.   إقلیم یتركز جنوب شرق أسیا تتركز أمطاره صیفا-٤
  إقلیم البحر المتوسط   .   شمال وجنوب خط االستواء30o- 40oیم یتركز غرب القارات بین  إقل-٥
  المعتدل البحري   .    شماال وجنوبا أمطاره طوال العام40o- 60o إقلیم یتركز غرب القارات بین -٦
  ي   المعتدل القار.    شماال وجنوبا أمطاره صیفا40o- 60o إقلیم یتركز داخل القارات بین -٧
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  : بم تفسر: السؤال السابع
   اختالف مناخ إقلیم البحر المتوسط عن اإلقلیم الصیني رغم أنھما في نفس الموقع؟  -١
بحر المتوسط یقع غرب القارات حار جاف صیفا دافئ  شمال وجنوب خط االستواء ولكن إقلیم ال٣٠o- 40o یمتد اإلقلیمان بین -

  .   ممطر شتاء ، أما اإلقلیم الصیني فیقع شرق القارات، أمطاره طوال العام حار صیفا دافئ شتاء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 لوجود اإلقلیم داخل القارات بعیًدا عن أي مسطحات مائیة ولبعده النسبي -معتدل القاري؟ انخفاض الحرارة الشدید في اإلقلیم ال-٢

  .      عن منطقة تعامد الشمس سواء خط االستواء أو مدار الجدي
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 ٧

   تقسیم العلماء سطح األرض إلى أقالیم مناخیة؟  -٣
  .    من حیث الحرارة واألمطار والریاح لیسھل دراسة المناخ على سطح األرض حیث إن كل إقلیم لھ خصائص متشابھة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   ارتفاع الحرارة وغزارة األمطار طوال العام في اإلقلیم االستوائي؟  -٤
  . ترتفع درجة الحرارة بسبب تعامد الشمس على اإلقلیم طوال العام-
 األمطار ألنھا من نوع األمطار التصاعدیة التي تحدث الرتفاع الحرارة وتصاعد الھواء الساخن المحمل ببخار الماء الذي  غزارة-

  .   یتكاثف ویسقط على ھیئة األمطار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  قلیم الصحراوي؟    زیادة المدى الحراري في اإل-٥

  .   ندرة النبات الطبیعي في اإلقلیم وندرة األمطار مما أدى إلى ارتفاع الحرارة الشدید صیفا ونھارا وانخفاضھا شتاء ولیال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .   تدل البحري؟  بسبب الریاح العكسیة الغربیة سقوط األمطار طوال العام في اإلقلیم المع-٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  : ماذا یحدث إذا: السؤال الثامن

   تشابھ المناخ على سطح األرض؟  -١
إما حارا أو باردا وإما ممطًرا أو جافا ویكون ھناك ملل لن تتنوع المحاصیل الزراعیة ولن یتنوع النبات الطبیعي ویصبح المناخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   فلن تتغیر المالبس أو الطعام
  .   لثلج بدال من األمطار وصلت الریاح القطبیة الباردة إلى مصر؟  تنخفض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي ویتساقط ا-٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  .    أصبحت مصر ضمن اإلقلیم الموسمي؟  تسقط األمطار الغزیرة صیفا ویكون المناخ جافا شتاء-٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   خصائص المناخ-الموقع :  اإلقلیم الصحراوي من حیث- اإلقلیم االستوائي -١: قارن بین:  السؤال التاسع

    
      
     
  
   

    
  
  .    خصائص المناخ-الموقع :  اإلقلیم الموسمي من حیث- إقلیم البحر المتوسط -٢ 

   
  .    خصائص المناخ-الموقع :  المعتدل البحري من حیث- اإلقلیم المداري -٣

     
  : السؤال العاشر

ما یناسب ) ب(ة  اختر من المجموع
   ):أ(المجموعة 

     
    
  )  ب-٥/  ج -٤/  و -٣/  أ -٢/  ھـ -١ (
 

 
 شریف حلمي/     استاذ
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 ٨

 
 :أكتب ما تدل علیھ األرقام: السؤال األول

  ) ......١(إقلیم الغابات رقم  -١
  ) ......١( أھم أشجار اإلقلیم رقم -٢
  ) ......٢( إقلیم حشائش رقم -٣
  ) ......٢( االسم الذي یطلق على اإلقلیم رقم -٤
  ......إقلیم النباتات ) ٣( اإلقلیم رقم -٥
  ......ت إقلیم غابا) ٤( اإلقلیم رقم -٧) ...... ٣( أشھر حیوان یعیش في اإلقلیم رقم -٦
                     ) ......٤( أھم ما یمیز أشجار اإلقلیم رقم -٨

  :                               االجابة 
  
  االستوائیة) ١( إقلیم الغابات رقم -١
  المطاط والكاكاو والماھوجني) ١( أھم أشجار اإلقلیم رقم -٢
  السافانا) ٢( إقلیم حشائش رقم -٣
  ھو حدیقة حیوان طبیعیة) ٢( على اإلقلیم رقم  االسم الذي یطلق-٤
  إقلیم النباتات الصحراویة) ٣( اإلقلیم رقم -٥
  اإلبل) ٣( أشھر حیوان یعیش في اإلقلیم رقم -٦
  إقلیم غابات البحر المتوسط) ٤( اإلقلیم رقم -٧
  أنھا دائمة الخضرة) ٤( أھم ما یمیز أشجار اإلقلیم رقم -٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس: السؤال الثاني

  الصیف    )    الشتاء- الخریف - الربیع -الصیف ...... ( تنمو حشائش التندرا في فصل -١
  السافانا    )   التندرا- السافانا - حشائش اإلستبس -نباتات الصحارى ...... (ستوائیة  تنمو شمال وجنوب الغابات اال-٢
  النفضیة    )   الصنوبریة- البحر المتوسط - النفضیة -االستوائیة ...... ( السنجاب والثعالب من حیوانات الغابات -٣ 

  األغنام   )    األغنام-نجاب  الس- الزراف -القردة ...... ( تعیش داخل غابات البحر المتوسط -٤
  المطاط    )   الفلین- البلوط - الزان -المطاط ...... ( من أشجار الغابات االستوائیة -٥
  الباردة    )    المعتدلة- الباردة - الحارة -المداریة ...... ( تنمو الغابات الصنوبریة في المناطق -٦ 

  النفضیة    )    الموسمیة- الصنوبریة - االستوائیة -النفضیة ...... (ت  أشجار الزان والبلوط من أھم أشجار الغابا-٧
  كل ما سبق   )  كل ما سبق- تمتص الكربون - تخلص األرض من الملوثات -مصدر لألخشاب ...... ( من فوائد الغابات -٨
  )    الشتاء والصیف-شتاء والخریف  ال- الشتاء والربیع -الربیع والخریف ... ( أشجار الزان والبلوط تنفض أوراقھا في -٩

  الشتاء والخریف   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحیحة وكلمة خطأ أمام غیر الصحیحة: السؤال الثالث
  خطأ   .  شجار غابات البحر المتوسط أنھا تنفض أوراقھا صیفا تتمیز أ-١
  خطأ   .    النبات الطبیعي ھو الذي یقوم اإلنسان بزراعتھ على األمطار-٢
  صواب   .    یتنوع النبات الطبیعي لتنوع األمطار والحرارة-٣
    صواب .   إزالة الغابات أدت إلى اختفاء أنواع كثیرة من الحیوانات والطیور-٤
  خطأ   .   تنمو نباتات الصحارى مع سقوط األمطار وتجف بعد انتھائھ-٥
  صواب   .  تنمو حشائش اإلستبس وسط القارات في اإلقلیم المعتدل-٦
  خطأ   .    تربى األغنام والماعز داخل الغابات االستوائیة-٧
  خطأ   .    یطلق اسم حدیقة حیوان طبیعیة على إقلیم حشائش اإلستبس-٨
  صواب   .   أشجار الغابات الصنوبریة دائمة الخضرة -٩

  خطأ .   شماال وجنوبا40o- 60o تنمو غابات البحر المتوسط بین دائرتي -١٠
  صواب   .    تنمو الغابات النفضیة في المناطق المعتدلة الباردة-١١ 

  صواب   .  أزال اإلنسان مساحات واسعة من الغابات وأحل محلھا الزراعة-١٢
  خطأ   .   عد أشجار الفلین والزان من أھم أشجار الغابات الصنوبریة ت-١٣
  صواب   .  الغابات الصنوبریة مخروطیة الشكل-١٤
  خطأ   .   یختلف طول حشائش السافانا حسب درجات الحرارة-١٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  شریف حلمي     /  استاذ                                                   مع تحیاتي بالنجاح والتوفیق     
   استاذ التاریخ والدراسات االجتماعیة                                                                                 

                                                                                ٣٥١٣٦٣١/٠٤٠_٠١٢٨١٤٥٢١٥  
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 ٩

  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة : السؤال الرابع
    التندرا   .  في المنطقة القطبیة......  تنمو حشائش -١
  فانا   السا......    یسمى إقلیم الحشائش الحارة باسم حشائش -٢
  اإلستبس   ......    یسمى إقلیم الحشائش المعتدلة باسم حشائش -٣
  اللحوم   ......    یوجد في إقلیم السافانا حیوانات آكلة العشب وحیوانات آكلة -٤
  األخشاب   ......    للغابات أھمیة كبیرة فھي مصدر للحصول على -٥
  الخضرة   ......  دائمة  یمیز الغابات االستوائیة أن أشجارھا كثیفة و-٦
  األمطار   ......    تختلف أطوال حشائش السافانا حسب كمیة -٧
  الفلین......    أشجار غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة مثل -٨
  الباردة   ......  تنمو الغابات النفضیة في المناطق المعتدلة -٩

  الثعلب الفضي   ......    یعد من أھم حیوانات الغابات الصنوبریة-١٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  : اكتب المفھوم العلمي أو المصطلح المناسب للعبارات اآلتیة :السؤال الخامس
  النبات الطبیعي   .  وط األمطار نبات ینمو بقدرة اهللا دون تدخل اإلنسان بمجرد سق-١
  صحراء   .    أرض جافة شبھ خالیة من النبات الطبیعي-٢
  غابة   .    أرض شجریة أشجارھا غالبا مستقیمة الجذوع متقاربة األغصان-٣
  غابات استوائیة   .    غابات دائمة الخضرة كثیفة تنمو على جانب خط االستواء-٤
  التندرا .   زدھر صیفا وتموت شتاء للبرودة الشدیدة طحالب وحشائش سریعة النمو ت-٥
  الغابات الصنوبریة   .    غابات تنمو في المنطقة الباردة دائمة الخضرة مخروطیة الشكل-٦
  غابات نفضیة   .    غابات تنمو في المناطق المعتدلة الباردة تتساقط أوراقھا فى الشتاء والخریف-٧
  غابات البحر المتوسط   .  أھم أشجارھا الفلین غابات أشجارھا دائمة الخضرة -٨
  حشائش   .   نباتات طبیعیة أقل حجما وطوال من األشجار تستغل كمراع للحیوانات-٩

  السافانا   .    االسم الذي یطلق على الحشائش الحارة الطویلة التي تعد حدیقة حیوان طبیعیة-١٠
  اإلستبس   .   لیم المعتدلة حشائش قصیرة لینة تنمو وسط القارات في األقا-١١
  نباتات صحراویة   .    نباتات تتحمل ظروف الجفاف وقسوة المناخ بتخزین المیاه أو لھا جذور-١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  ؟ ...م تفسرب:  السؤال السادس
  ).  اإلستبس( أھمیة إقلیم الحشائش المعتدلة -١
  .    تستخدم كمراع طبیعیة لألغنام والماشیة ویمكن أن تزال ویحل محلھا الزراعة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    یعد إقلیم السافانا حدیقة حیوان طبیعیة-٢
  .    ألن بھا حیوانات آكلة العشب مثل الغزال والزراف وكذلك الحیوانات آكلة اللحوم مثل األسد والنمر والضبع- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    النباتات الصحراویة لھا خصائص تختلف عن باقي النباتات-٣
 ألنھا إما نباتات لھا جذور طویلة تصل إلى مستوى المیاه الجوفیة مثل النخیل ، وإما تختزن المیاه مثل التین الشوكي والصبار - 

  .   والبد أن تتحمل ظروف الجفاف وقسوة المناخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    تنوع النبات الطبیعي-٤
  .    توجد غابات حشائش ونباتات صحارى؛ وذلك لتنوع درجات الحرارة واختالف كمیات األمطار-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    أھمیة الغابات-٥
  .    للغابات أھمیة كبیرة فھي مصدر لألخشاب وتخلص األرض من الملوثات من خالل امتصاصھا للكربون-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    إزالة اإلنسان مساحات واسعة من الغابات-٦
  .    لالستفادة من أخشابھا وإزالتھا وإحالل الزراعة محلھا-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    الغابات الصنوبریة مخروطیة الشكل-٧
  .    حتى ال تتراكم فوقھا الثلوج وتظل دائمة الخضرة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  ؟ ...ما النتائج المترتبة على: لسابعالسؤال ا

  ؟ إزالة اإلنسان مساحات واسعة من الغابات-١
 ترتب على إزالة الغابات اإلخالل بالنظام البیئي مثل اختفاء أنواع كثیرة من الحیوانات والطیور وارتفاع درجة حرارة األرض -  

  .   وحدوث التصحر
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  .    وأثره على النبات قسوة المناخ والجفاف في اإلقلیم الصحراوي-٢
 تنمو نباتات تقاوم الجفاف وقسوة المناخ مثل نباتات لھا جذور طویلة تصل إلى المیاه الجوفیة مثل أشجار النخیل أو نباتات لھا -

  .   قدرة على تخزین المیاه مثل التین الشوكي والصبار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    تنوع الحرارة وكمیة األمطار-٣
  .    تنوع النبات الطبیعي من غابات وحشائش ونباتات صحاري-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
  .    نمو الغابات في المناطق الباردة والمعتدلة الباردة-٤
 تنفض بعض أشجار ھذه الغابات أوراقھا في فصل الشتاء والخریف أو یكون غطاؤھا الورقي مخروطي الشكل حتى ال تتراكم -

  . فوقھ الثلوج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  : قارن بین: السؤال الثامن
 . األھمیة- األنواع -المفھوم :  الغابات والحشائش من حیث-١
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  أنواع الحیوان- أھم األشجار - الخصائص النباتیة -الموقع :  الغابات الصنوبریة من حیث- غابات البحر المتوسط -٣
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  )الزالزل والبراكین(خطار من باطن األرض   أ     –الفصل الدراسي الثاني        -للصف األول اإلعدادي      دراسات إجتماعیة 
  : اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحیحة وكلمة خطأ أمام غیر الصحیحة: ولالسؤال األ

  صواب   .   كما أن للبراكین والزالزل أضراًرا نجد لھا فوائد عظیمة-١ 
  خطأ   .  یمكن أن یصاحب الزالزل تكوُّن الجزر والجبال-٢
  خطأ   .  تؤدى البراكین إلى تدمیر التربة الزراعیة وفقدان خصوبتھا-٣
  خطأ   .   تسمى سواحل المحیط األطلنطى حلقة النار-٤ 

  صواب   .  من مناطق الضعف فى القشرة األرضیة منطقة األخدود اإلفریقى-٥
  صواب   .  الزالزل والبراكین تؤدى دوًرا ھاًما فى تحقیق التوازن البیئى-٦ 

     خطأ.  تؤدى البراكین إلى تكوین ھضاب بركانیة مثل البرازیل والھند-٧
  صواب   .  فى كثیر من األحیان ترتبط مناطق الزالزل بالبراكین-٨
  خطأ   .   یجب االندفاع بسرعة من المبنى عند حدوث الزلزال-٩

  صواب   .   الزالزل ظاھرة طبیعیة ال یمكن منع حدوثھا ولكن یمكن التخفیف منھا-١٠
  ب   صوا.   ھناك غازات ومواد ملتھبة تخرج مع نشاط البراكین-١١ 

  خطأ   .  تحدث البراكین فى المناطق الصلبة من القشرة األرضیة-١٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة: السؤال الثانى
  أحواض البحار والمحیطات   .  أو بالقرب منھا...........  تقع البراكین إما على حافات -١ 

   الجزر   -   الھضاب      ...........و ...........  ترتب على ثوران البراكین تكون الجبال و -٢
   كینیا             ......   من الجبال البركانیة فى قارة إفریقیا جبل كلیمنجارو و جبل -٣ 

     التدمیر              ........... تصنف الزالزل إلى عدة أنواع حسب شدة -٤
   أوربا                . على البحر المتوسط...........  تتركز البراكین فى جنوب قارة -٥
  الھزات   .       إلى جمیع االتجاھات أفقًیا...........  لكل زلزال مركز تنتشر منھ -٦
   النار      ...........   النطاق الذى یحیط بسواحل المحیط الھادى یعرف بحلقة -٧
   المنضدة   ...........   من السلوكیات التى یجب اتباعھا عند حدوث الزلزال الجلوس أسفل -٨
   اإلفریقى          . العظیم...........  من مناطق الضعف فى القشرة األرضیة منطقة األخدود -٩

     ٣٠          . متًرا...........  یصل ارتفاع أمواج تسونامى أحیاًنا إلى ارتفاع -١٠
  الھادى      ...........    من الجزر البركانیة الشھیرة جزر ھاواى فى المحیط -١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس: السؤال الثالث

  الشرقى   ).   الغربى- الشرقى - الجنوبى -الشمالى ( تتركز البراكین فى قارة إفریقیا فى النطاق -١ 
     ریختر).   ریختر- فاجنر - مئوى -فھرنھیت ( تقاس الزالزل بمقیاس -٢
  %   ٧٥%).  ٨٥ -% ٧٥ -% ٦٥ -% ٥٥(من البراكین النشطة ............  سواحل المحیط الھادى یتركز بھا نسبة -٤
     ٥ - ٤             .بمقیاس ریختر) ١٠أكثر من  / ١٠ - ٧ / ٧ - ٥ / ٥-٤( الزلزال المتوسط قوتھ حوالى -٥
 الذھاب إلى الشرفات - النزول بالمصاعد -االندفاع عند الخروج ....... (ال  من السلوكیات التى یجب مراعاتھا عند حدوث الزلز-٦
  إطفاء المصابیح   ).   إطفاء المصابیح-
  ھاواى   ).   ھاواى- إیرلندا - رودس -البحرین (  من أشھر الجزر البركانیة جزیرة -٧
  شرق آسیا   ).  یا شمال آس- جنوب آسیا - غرب آسیا -شرق آسیا ( من أشھر مناطق الزالزل -٨
  تسونامى   ).   توركانى- تسونامى - كاترین -تیفون ( ارتفاع أمواج البحر نتیجة الزلزال تسمى -٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اكتب المفھوم أو المصطلح المناسب للعبارات اآلتیة: السؤال الرابع

   أخطار طبیعیة                                          .   دمار كبیر یحدث بسبب طبیعى ال دخل لإلنسان بھ یسبب خسائر-١ 
   جزر ھاواى                                                                .  جزر بركانیة شھیرة تكونت داخل المحیط الھادى-٢
  األخدود اإلفریقى العظیم                                          .   منطقة ضعف فى شرق إفریقیا تكثر بھا الزالزل والبراكین-٣
   الجبال االلتوائیة                                          .   نوع الجبال الذى یوجد جنوب أوربا وتكثر بھ الزالزل والبراكین-٤
  حلقة النار                              .  من البراكین النشطة% ٧٥ االسم الذى یطلق على سواحل المحیط الھادئ لتركز -٥
   زلزال                                                                 . حركة فى باطن األرض لھا مركز ثم تنتشر الھزات أفقًیا-٦
   بركان                                            .  خروج المواد المنصھرة والغازات من باطن األرض من مناطق الضعف-٧
  اس ریختر     مقی                                                                  . مقیاس یقاس بھ شدة الزلزال حسب قوة التدمیر-٨
   زلزال مدمر                                                            ٧ إلى ٥ ما یطلق على الزلزال إذا كانت قوة تدمیره من -٩
  سونامىت                                                      .   موجات بحریة زلزالیة ترتفع فیھا األمواج إلى ثالثین متًرا-١٠  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  شریف حلمي      /   استاذ                                                         مع تحیاتي بالنجاح والتوفیق    
  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 ١٢

  ؟ ...بم تفسر: السؤال الخامس
  .   للبراكین فوائد كثیرة-١ 

 تكوین - تكوین ھضاب بركانیة مثل ھضبة إثیوبیا والیمن - زیادة خصوبة التربة -تكوین جزر بركانیة مثل جزر ھاواى ) ١جـ
  .   جاورجبال مخروطیة؛ مثل جبل كینیا وكلیمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   حدوث الزالزل-٢
  : تحدث الزالزل بسبب) ٢جـ

        شریف حلمي/ استاذ                              .وجود ضغوط كبیرة على القشرة األرضیة تؤدى إلى تشققھا وتصدعھا) أ
  . انزالق الصخور فوق بعضھا البعض مسببة احتكاًكا على طول الصدع) ب
  .    تحرك المواد المنصھرة فى باطن األرض) جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .  ظیمة األخطار الطبیعیة تسبب دمار ولكن لھا فوائد ع-٣
  .   الكوارث الطبیعیة تمثل عبرة وموعظة لإلنسان وكذلك تؤدى دوًرا ھاًما فى تحقیق التوازن البیئى) ٣جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   .  تركز البراكین والزالزل فى النطاق الشرقى من إفریقیا-٤
  .   لوجود مناطق ضعف حیث تكوُّن األخدود اإلفریقى العظیم) ٤جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   من براكین العالم النشطة% ٧٥لتركز أكثر من ) ٥جـ    ). حلقة النار( تسمیة سواحل المحیط الھادى -٥
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   حدوث البراكین-٦ 

  : تحدث البراكین بسبب) ٦جـ
  .وجود مناطق ضعف فى القشرة األرضیة) أ

  .   ى القشرة األرضیةتجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصھرة وانفجارھا ونفاذھا من مناطق الضعف ف) ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   خطورة الموجات البحریة الزلزالیة-٧

واج تكون  متًرا ومن شدة ھذه األم٣٠وھى تؤدى إلى ارتفاع األمواج البحریة إلى ) تسونامى(یطلق على ھذه الموجات ) ٧جـ 
  .   قادرة على تجریف رمال الشواطئ واقتالع األشجار وتدمیر مدن كاملة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   یمكن التخفیف من آثار الزالزل-٨

 - إطفاء المصابیح -ن آثار الزالزل مثل االبتعاد عن النوافذ والشرفات ھناك بعض السلوكیات التي یجب اتباعھا للتخفیف م) ٨جـ 
  .    عدم التزاحم فى الخروج من المبنى واالحتماء بالمنضدة داخل المسكن-عدم استخدام المصاعد وقت الزلزال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  : ما النتائج المترتبة على: السؤال السادس

  .  تعرض منطقة للزالزل) ١ س

        شریف حلمي/ استاذ                                                                             : یترتب على حدوث الزالزل) جـ
  . انكسارات فى القشرة األرضیة)  أ

  . لمنشآت والكبارىتدمیر المبانى وا)  ب
  .    تعطل وسائل النقل والمواصالت)  جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .  حدوث الموجات البحریة الزلزالیة) ٢ س
  .   ار وتدمیر مدن كاملة متًرا وتجریف رمال الشواطئ واقتالع األشج٣٠ارتفاع األمواج إلى ) ٢جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .  تعرض منطقة لثوران البراكین) ٣ س
  : یترتب على حدوث البراكین آثار إیجابیة وآثار سلبیة) ٣جـ 

        شریف حلمي/ استاذ                                                                                           : اآلثار اإلیجابیة: أوًلا
  . زیادة خصوبة التربة) أ

  . تكوین العدید من الجزر مثل جزر ھاواى) ب
  . تكوین ھضاب بركانیة مثل ھضبة إثیوبیا والیمن) جـ
  . تكوین جبال مخروطیة مثل جبل كینیا وكلیمنجارو) د

  . تدمیر الغطاء النباتى والمحاصیل الزراعیة)  أ: اآلثار السلبیة أو األضرار: ثانًیا
  . تلوث المیاه السطحیة)  ب
  . تدمیر المبانى والمنشأت) جـ
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 ١٣

  .اإلضرار بصحة اإلنسان والحیوان) د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  .   درجات بمقیاس ریختر٧وصول قوة الزلزال إلى أكثر من ) ٤س
  .   یكون الزلزال شدید التدمیر فتنھار المبانى وتشتعل الحرائق) ٤جـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ).  األخدود اإلفریقى العظیم(صدع تعرض قارة إفریقیا لحركة ت) ٥س
  .   أصبحت الجھات الشرقیة من إفریقیا ضعیفة فتحدث بھا الزالزل وتكثر البراكین) ٥جـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .  نصھرة فى باطن األرضانزالق صخور القشرة األرضیة وتحرك المواد الم) ٦س
  .   حدوث ھزات أرضیة عنیفة وھى الزالزل) ٦جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .  من البراكین النشطة فى سواحل الھادى% ٧٥تركز ) ٧س
  . لناریطلق على سواحل المحیط الھادئ اسم حلقة ا) ٧جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) الفیضانات والسیول(أخطار المیاه             - الفصل الدراسي الثاني       -ي  للصف األول اإلعداد           دراسات إجتماعیة 

  : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس: السؤال األول
  إزالة الغابات   )    انخفاض الحرارة- إزالة الغابات - غزارة األمطار -تجمد المیاه ( من أسباب حدوث االنھیارات الجلیدیة -١ 

  كل ما سبق   )    كل ما سبق- حدوث الوفیات - انتشار األمراض -حدوث المجاعات ( من آثار الفیضانات  تعد-٢
  مجارى األودیة   )    طرق المواصالت- البحار - األنھار -مجارى األودیة ( لتفادى خطر السیول تبنى القرى بعیًدا عن -٣
   كم   ٣٠٠)    كم٤٠٠ - كم ٣٠٠ - كم ٢٠٠ - كم ١٠٠(عة تصل إلى  فى االنھیارات الجلیدیة تنزلق الكتل الجلیدیة بسر-٤
  انھیار السدود   )    التصحر- انھیار السدود - حرائق الغابات -ارتفاع األمواج ( من أسباب الفیضانات -٥
  عات   فوق المرتف)    فى سھول األنھار- فى مناطق الغابات - فى سواحل البحار -فوق المرتفعات ( تنشأ السیول -٦
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة: السؤال الثانى
    الجلیدیة                 ............. االنھیارات  تحدث فى المناطق الباردة ظاھرة -١ 

    الودیان            ............. من وسائل التحكم فى مخاطر السیول بناء السدود فى مناطق -٢
  نھر              .............    تحدث الفیضانات نتیجة زیادة منسوب المیاه فى أى -٣
  المیاه الجوفیة        .............  نات تغذیة خزانات  من اآلثار اإلیجابیة للفیضا-٤
  المحیطات        .............   من أسباب حدوث الفیضانات ھزات أرضیة فى قیعان -٥
  المنبع         إلى مجرى النھر زاد الفیضان.............  كلما زادت سرعة جریان الماء من -٦
  .   المحاصیل الزراعیة                .............  لف  تحدث المجاعات فى الدول نتیجة ت-٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أمام غیر الصحیحة) خطأ(بارة الصحیحة وأمام الع) صواب(اكتب كلمة : السؤال الثالث

  صواب   .   التلوث وارتفاع الحرارة یؤدیان إلى حدوث االنھیارات الجلیدیة-١ 
  صواب   .   رغم أن الماء سر الحیاة فإنھ قد یتحول إلى خطر یھدد البشریة-٢
  صواب   .   بناء السدود یحمى القرى والمدن من خطر الفیضانات والسیول-٣
    خطأ   .   فیضان ھو زیادة سرعة جریان الماء من المصب إلى المجرى ال-٤
  خطأ                   .   مازالت مصر تتعرض لخطر الفیضان داخل نھر النیل-٥
  صواب             .  سقوط األمطار الغزیرة فى شكل سیول تسبب الفیضانات-٦
  صواب                  . تنشأ السیول فى األودیة الصغیرة داخل المرتفعات-٧
   خطأ                    .  الفیضانات تمثل خطًرا داھًما ولیس لھا أى إیجابیات-٨
    صواب                          یصاحب الفیضانات انتشار األمراض واألوبئة -٩

   صواب       إتالف المحاصیل الزراعیة وتدمیر الطرق من آثار السیول  -١٠
   خطأ                            نھیارات الجلیدیة فى الدول العربیة   تكثر اال-١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ماذا یحدث إذا : السؤال الرابع

   تعرضت منطقة ما لحدوث الفیضانات؟   -١ 
  . تسبب الفیضانات العدید من األضرار وكذلك لھا إیجابیات) ١جـ 
  : أضرار الفیضانات: أوًلا

  . انتشار األمراض واألوبئة لتلوث المیاه)  ب                               . حدوث عدد كبیر من حاالت الوفاة)  أ
  . تلف المحاصیل الزراعیةحدوث مجاعات نتیجة ) جـ

  . تغذیة خزانات المیاه الجوفیة)  أ: اآلثار اإلیجابیة للفیضانات: ثانًیا
  .   إزالة النفایات من مجارى المیاه واألنھار وصرفھا إلى البحار)  ب
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 ١٤

   تعرضت منطقة لخطر السیول؟   -٢
  . خسائر فى األرواح)  ب       .  تدمیر المبانى والمنشآت)  أ: تحدث آثار سلبیة منھا) ٢جـ 
  .   إتالف المحاصیل الزراعیة)  د            .تدمیر الطرق وكثرة الحوادث) جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    تزداد قوة الفیضان وبالتالى تزداد خطورتھ) ٣جـ زیادت سرعة جریان الماء من المنبع إلى مجرى النھرى؟   -٣ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   تدمیر المبانى وقتل العدید من البشر وحدوث الفیضانات) ٤جـ حدثت انھیارات جلیدیة فى منطقة ما؟   -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .   یتم حمایة البالد من خطر السیول) ٥جـ تم عمل السدود فى مناطق األودیة؟   -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  : اكتب المفھوم المناسب للعبارات اآلتیة: سؤال الخامسال
  انھیارات جلیدیة   .   تراكم الثلوج بشكل كثیف على جوانب الجبال وتحركھا إلى أسفل بسرعة-١ 

  السیول   .   تجمع المیاه بكمیات كبیرة واندفاعھا بشدة خالل األودیة فى المرتفعات-٢
  التزحلق على الجلید   .  لباردة ریاضة تجذب السائحین فى المناطق ا-٣
  الفیضان   .    زیادة فى منسوب المیاه فى أى نھر فوق مستوى ضفافھ-٤
  المجاعة   .   كارثة تحدث نتیجة تلف المحاصیل الزراعیة بفعل الفیضانات-٥
  سد   .    بناء یقوم بھ اإلنسان فى مجارى األنھار واألودیة للحمایة من الفیضانات والسیول-٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : بم تفسر: السؤال السادس
  حدوث االنھیارات الجلیدیة؟   ) ١ س
  : تحدث االنھیارات الجلیدیة بسبب) ١جـ 
  .  إزالة الغابات)أ 
  .    حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة مما یؤدى إلى ذوبان الجلید) ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ل؟   حدوث السیو) ٢س
  .   نتیجة تجمع كمیات كبیرة من میاه األمطار واندفاعھا بشدة خالل شبكات األودیة الصغیرة المنتشرة فى األماكن المرتفعة) ٢جـ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  حدوث الفیضانات؟   ) ٣س
نتیجة زیادة منسوب المیاه داخل النھر فوق مستوى ضفافھ وتزید قوة الفیضان مع زیادة سرعة جریان الماء من المنبع ) ٣جـ 

ط األمطار الغزیرة أو انھیار إلى مجرى النھر وقد یزید منسوب المیاه بسبب ھزات أرضیة فى قاع المحیط أو ذوبان الجلید أو سقو
  .   السدود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
    تمثل المیاه خطورة على البشریة رغم فوائدھا العدیدة؟ ) ٤س
رغم أن المیاه سر الحیاة على األرض لكنھا بقدرة اهللا سبحانھ وتعالى تتحول إلى خطر على البشریة؛ وذلك فى شكل ) ٤جـ 

  .   الفیضانات والسیول وانھیارات الجلید
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  تمثل الفیضانات خطورة كبیرة على البشریة؟   ) ٥ س
تسبب الفیضانات حدوث عدد كبیر من الوفیات وانتشار األمراض واألوبئة نتیجة تلوث المیاه وحدوث المجاعات نتیجة تلف ) ٥جـ 

  . المحاصیل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ھناك إیجابیات للفیضانات رغم خطورتھا؟   ) ٦س
  .   جارى المیاه واألنھار وصرفھا إلى البحارتعمل الفیضانات على تغذیة خزانات المیاه الجوفیة وكذلك إزالة النفایات من م) ٦جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  تمثل السیول خطورة كبیرة على البیئة؟   ) ٧س
  .   ھا تؤدى إلى انھیار المبانى والمنشآت وتدمیر الطرق وكثرة الحوادث وكذلك خسائر األرواح وإتالف المحاصیل الزراعیةألن) ٧جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  االنھیارات الجلیدیة كارثة مدمرة؟   ) ٨
  .   ألنھا تؤدى إلى تدمیر المبانى وقتل العدید من البشر وحدوث الفیضانات فى حالة ذوبان الجلید) ٨جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  مصر اآلن فى أمان من خطر الفیضان؟   ) ٩س
  . نتیجة إنشاء السد العالى) ٩جـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٥

  )األعاصیر والتصحر( أخطار الریاح - الفصل الدراسي الثاني -دراسات إجتماعیة للصف األول اإلعدادي 
  : أكمل العبارات اآلتیة بكلمات مناسبة: السؤال األول

  التصحر   .................    قد تكون الریاح سبًبا لحدوث ما یعرف بـ -١ 
  األراضى الزراعیة   .................    قد یحدث التصحر نتیجة االستغالل المفرط لـ -٢
  التصحر   .................   ى إلى  زحف الكثبان الرملیة على األراضى الزراعیة یؤد-٣
    ساكن      من الھواء الدافئ .................  تحدث األعاصیر نتیجة دوران الھواء البارد حول مركز -٤
   الطھى     دون األخذ باالحتیاطات إلى حرائق الغابات  .................  قد تؤدى عملیات -٥
  أفریقیا     .................  ضى الجافة توجد فى قارة من األرا% ٢٣ یقدر العلماء أن -٦
    الوالیات المتحدة     ............... من أشھر األعاصیر إعصار كاترینا الذى أصاب -٧
    الزراعیة      .............  یقصد بالتصحر تدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضى -٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحیحة وكلمة خطأ أمام غیر الصحیحة: السؤال الثانى

  صواب   .    یؤدى البرق والصواعق إلى حدوث حرائق الغابات-١ 
  صواب   .  النظام البیئى وتساھم فى استقراره تمثل الغابات جزًءا ھاًما من -٢
  خطأ   .   من أسباب نشوب حرائق الغابات زحف الرمال-٣
  خطأ   .    یمكن السیطرة على حرائق الغابات بمجرد اشتعالھا-٤
  صواب   .    نحر السواحل وارتفاع أمواج البحر من آثار األعاصیر-٥
  خطأ   .   اصیر المعتدلة تسمى العواصف الھوائیة الحلزونیة باألع-٦
  صواب   .   إقامة المعسكرات داخل الغابات تؤدى إلى حرائق الغابات-٧
  صواب   .   شھد العالم العدید من األعاصیر التى ألحقت أضراًرا بالغة باقتصاد الدول-٨
  خطأ   .   زحف الكثبان الرملیة على األراضى الزراعیة من األسباب البشریة للتصحر-٩

  صواب   .  وحة التربة تعد نوًعا من أنواع التصحر مل-١٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس: السؤال الثالث
  حرائق الغابات   ).   البراكین- السیول - حرائق الغابات -الفیضانات (دوث  البرق والصواعق من أسباب ح-١ 

  زحف الرمال).   اإلفراط فى الزراعة- قطع األشجار - الرعى الجائر -زحف الرمال ( من األسباب الطبیعیة للتصحر -٢
   التصحر   ). التصحر- االنھیارات الجلیدیة - الفیضانات -السیول ( قد تؤدى الریاح إلى حدوث -٣
  البحار االستوائیة   ).   الجبال- البحار االستوائیة - المناطق القطبیة -الصحارى ( تنشأ األعاصیر عادة فوق -٤
  السیول   ).   زحف الرمال- قطع األشجار - الرعى الجائر -السیول ( ھذه من أسباب التصحر عدا -٥
  التصحر   ).  التلوث- التصحر - الجفاف -مجاعة ال( تدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضى الزراعیة ھو -٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ما المفھوم أو المصطلح المناسب للعبارات اآلتیة؟ :  السؤال الرابع

  حرائق الغابات   .   قد تحدث نتیجة البرق أو العواصف أو الطھى كارثة بیئیة -١ 
  التصحر   .    تدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضى الزراعیة-٢
  إعصار   .    عواصف ھوائیة دوارة حلزونیة عنیفة تنشأ غالًبا فوق البحار االستوائیة-٣
   إعصار كاترینا   .  إعصار شھیر تعرضت لھ الوالیات المتحدة األمریكیة حدیًثا-٤
  البرق والصواعق   .   أسباب طبیعیة تؤدى إلى حدوث حرائق الغابات-٥ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :  ما النتائج المترتبة على: السؤال الخامس

   دوران الھواء البارد حول مركز ساكن من الھواء الدافئ؟  -١ 
  .   حدوث األعاصیر االستوائیة أو المداریة) ١جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
      تعرض منطقة لألعاصیر؟-٢
  .    یترتب على األعاصیر قتل آالف البشر واإلضرار بالممتلكات وحدوث الفیضانات وارتفاع أمواج البحر ونحر السواحل-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ار والرعى الجائر وتناقص كمیات األمطار؟    قطع األشج-٣
  .    حدوث ظاھرة التصحر أو فقدان األرض الزراعیة قدرتھا اإلنتاجیة-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  التخلص من المخلفات بطریقة الحرق؟    البرق والصواعق و-٤
  .    حدوث حرائق الغابات والتى ال یمكن السیطرة علیھا-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   تعرض الغابات للحرائق؟   -٥
  .     القضاء على التنوع النباتى والحیوانى-       .  انبعاث غازات ضارة بالبیئة-                  .الشكل الجمالى للبیئة تشویھ -
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 ١٦

  : بم تفسر: السؤال السادس
   أھمیة الغابات؟   -١ 

ه بامتصاص الكربون من تعتبر من أھم الثروات الطبیعیة مصدًرا لألخشاب وھى جزء من النظام البیئى تساھم فى استقرار) ١جـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  الھواء

   خطورة حرائق الغابات؟  -٢
 نتیجة نشوب حریق ال یمكن السیطرة علیھ تعد حرائق الغابات من أخطر الكوارث البیئیة، فقد تتعرض الغابات للتدمیر) ٢جـ

  .   وتستمر الحرائق مدة طویلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   حدوث األعاصیر؟   -٣
  .   اكن من الھواء الدافئنتیجة دوران ھواء بارد حول مركز س) ٣جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   خطورة األعاصیر؟   -٤
  .   لكات وارتفاع األمواج ونحر السواحلتسبب األعاصیر آثاًرا مدمرة منھا قتل آالف البشر والفیضانات واإلضرار بالممت) ٤جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   حدوث التصحر؟   -٥
  : ترجع ظاھرة التصحر إلى) ٥جـ
  .الرعى الجائر وغیر المنظم)  جـ          .قطع األشجار وإزالة الغابات)   ب             .تناقص كمیات األمطار أو الجفاف)  أ
  .    زحف الكثبان الرملیة) ھـ         . االستغالل المفرط لألراضى الزراعیة) د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   حدوث كارثة حرائق الغابات؟   -٦
  . التخلص من المخلفات بطریقة الحرق)  ب                           البرق والصواعق)  أ) ٦جـ
  . عملیات الطھى دون األخذ فى االعتبار االحتیاطات الضروریة لتجنب النیران) جـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اختر من المجموعة ب ما یناسب المجموعة أ: السؤال السابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .تدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضى الزراعیة:  التصحر-١
  .عواصف ھوائیة عنیفة تنشأ غالًبا فوق البحار االستوائیة:  األعاصیر-٢
  .زیادة منسوب المیاه فى النھر وارتفاعھ فوق الضفاف:  الفیضانات-٣
  .غیرةتجمع میاه األمطار واندفاعھا داخل األودیة الص:  السیول-٤
  .ھزات أرضیة سریعة متالحقة:  الزالزل-٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شریف حلمي     /  استاذ                                                   التوفیق   مع تحیاتي بالنجاح و  
   استاذ التاریخ والدراسات االجتماعیة                                                                                 

                                                                                ٣٥١٣٦٣١/٠٤٠_٠١٢٨١٤٥٢١٥ 

 (ب)  (أ) 

   ھزات أرضیة سریعة-أ .متالحقة التصحر -1

 األعاصیر -2
  زیادة منسوب المیاه فى النھر وارتفاعھ فوق-ب

 .الضفاف

3- 
 الفیضانات

 .الزراعیة  تدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضى-جـ 

 السیول -4
  اندفاع الصخور المنصھرة والغازات إلى سطح-د

 .األرض

 الزالزل -5
  تجمع میاه األمطار واندفاعھا داخل األودیة-ھـ

 .الصغیرة

  
  عواصف ھوائیة عنیفة تنشأ غالًبا فوق البحار-و

 .االستوائیة
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